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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model

Bombredde, meter

Tankstørrelse, 
liter

Pumpeydelse, 
liter/min

Frihøjde, cm

Motorydelse, hk

Muligheder for 
dyser

Bommens arbejde 
efter terrænets 
kontur

Tænd/sluk af 
sektioner ud fra 
applikationskort

Dråberne formes i Eurofoil 
forstøvere med luft, der 
samtidig ledsager dråberne 
ned i afgrøden, og der dannes 
turbulens, som sikrer ekstra 
god dækning. Også af blade-
nes underside. Man kan der-
med nøjes med vandmængder 
på helt ned til 30 l/ha.

Danfoil
Airforce 1

24-36 m

4600-6600 l

Oplyses ikke

125-170 cm

250 hk

Danfoil Eurofoil forstøvere.

Bommen kan arbejde over 
og under vandret for at 
følge terrænnet bedre. 
Uafhængig hydraulisk 
affjedring af hjulene.

Kan håndtere GPS, 
afgrødesensorer og data 
fra et markkort til varieret 
tildeling. 

Det underste af den 
nyere iXdrive er bygget 
af kendte komponenter. 
Bom og væskesystem er 
lånt fra Kvernelands egne 
trailersprøjter. Al betjening 
udvendig sker elektrisk. 
Sidepanelerne åbnes som 
på en mejetærsker. Skift 
imellem hovedfunktioner 
kan også ske fra kabinen.

Kverneland
iXdrive 40-serie

27-40 m 
Alu: 24-30 m
4000-6000 l

500 l/min

130-170 cm

238 hk

Traditionelle luftstyrede 
dyser.

Trefoldede bomme 
monteret i et affjedret 
parallelogram-ophæng. 
Hydropnematisk affjedring 
af aksler. 

Dyserne starter og stopper 
med lufttryk, der gør dem 
ekstra hurtige til at reagere, 
eksempelvis når GPS’en 
styrer sektionerne i kiler.

Hydrostatisk transmission 
med ECO mode og hjulslips-
kontrol. Hydropneumatisk 
hjulaffjedring. Fås i tre 
frihøjdevarianter og med 
mulighed for hydraulisk spor-
viddejustering. Kan leveres 
både med to- og fi rehjuls-
styring. Rummelig kategori 
4 godkendt kabine.

Bargam
Grimac J 4000

21-36 m

3000-4000 l

250-400 l/min

120-190 cm

224 hk inkl. boost

Valgfri, eks. Billercay 
kompaktinjektions-dyser.

Op til 8 sensorer sørger 
for højdestyringen med 
variabel geometri og 
mulighed for at arbejde 
over og under vandret 
med sidefl øjene. 

GPS-baseret sektionsafl uk 
eller enkeltdyseniveau. 
Automatisk skifte af 
dyser med kurvekontrol 
og mulighed for variabel 
dosering på tværs af 
bommen.

Hydrostatisk transmission
med dobbelte transmissions-
pumper. Luftaffjedrede aksler. 
Hydraulisk sporvidde-justering 
op til 3 meter. Individuelt 
ophængt luftaffjedret Claas 
kabine. PWM control fastholder 
dråbestørrelse ved variabel 
dosering på enkeltdyseniveau.

Knight
2050 SP

18-45 m

4000-6000 l

300-800 l/min, 
stempelmembran-pumpe

110-120 cm

200- 275 hk

Konventionelle typer fra 
eks. Billericay eller AirJet 
luftassistance.

Op til 8 sensorer sørger 
for højdestyr-ingen med 
variabel geometri og 
mulighed for at arbejde 
både over og under vand-
ret med sidefl øjene. Stor 
horisontal bomstabilitet.

GPS baseret sektionsafl uk 
eller enkeltdysenieau via 
trykluft. Automatisk skifte 
af dyser med kurvekontrol 
og mulighed for variabel 
dosering på tværs af 
bommen. Lynhurtig 
reguleringsventil.


